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ส่วนที่ ๑
บทนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ กาหนดให้ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นจะต้ องดาเนิ นการวางแผนพั ฒ นา โดยจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เทศบาลตาบลพลับพลานารายณ์ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาไว้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ทั้งในด้านเนื้อหา สาระ ขั้นตอน
และระยะเวลาดาเนิ นการในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาเทศบาลตาบลพลับพลานารายณ์ ได้
กาหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา พันธกิจและจุดมุ่งหมายในการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีการที่จะนายุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาไปใช้กาหนดแผนงาน/โครงการ
เพื่อปฏิบัติในแต่ละปี จาเป็นจะต้องจัดทาแผนพัฒนาสามปีขึ้น
ดังนั้นจึงถือได้ว่าแผนพัฒนาเทศบาลตาบลพลับพลานารายณ์ (พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕๖1) เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแนวความคิด เชื่ อมโยงกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นา โดยก าหนดแผนงาน/โครงการที่ ระบุ
รายละเอียดและลักษณะเฉพาะเจาะจง ตลอดจนวัตถุประสงค์และเป้าหมายมาพิจารณาดาเนินการในปี
พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕๖1 ซึ่งพร้อมจะนาไปบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕9
และสามารถนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี
“แผนพัฒ นำสำมปี ” หมายความว่า แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ส อดคล้ องกับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพั ฒ นาที่ จั ด ท าขึ้ น ส าหรั บ ปี งบประมาณแต่ ล ะปี ซึ่ งมี ค วามต่ อ เนื่ อ งและเป็ น แผนก้ าวหน้ า
ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
แผนพั ฒ นาสามปี เป็ น การแปลงยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาไปสู่ การปฏิ บั ติ โดยมี ห ลั กคิ ดภายใน
ยุ ทธศาสตร์ และแนวทางการพั ฒ นาหลายแนวทางหลายโครงการ/กิ จกรรมที่ จะด าเนิ น การเพื่ อบรรลุ
เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์จะมีผลต่อจุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด
แผนพัฒนาสามปีเป็น แผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี กล่าวคือ
องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ใช้ก ารวางแผนพัฒ นาเป็น เครื่อ งมือ ในการจัด ทางบประมาณรายจ่า ย
ประจาปี โดยนาโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปีที่จะจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ไปจัดทา
งบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(๒) เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและ
มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดาเนินการ
(๓) เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี
(๔) เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

๒

๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
(๑) เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๒) เพื่อแสดงแนวทางการพัฒ นาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจาปี และนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
(๔) เพื่อให้การจัดทาโครงการพัฒนาเป็นไปตามความต้องการของประชาชน

๑.๓ ขั้นตอนในกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
การจัดทาแผนพัฒ นาสามปี ให้ ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กาหนดประเด็นหลักการพัฒ นาให้
สอดคล้ องกับ วิสั ย ทัศน์ พั น ธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่ อการพัฒ นาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นารวมทั้ ง
สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
(๒) คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจัด ท าแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น รวบรวมประเด็น หลั กการพั ฒ นา
ปัญหาความต้องการ และข้อมูลนามาจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๔) ผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่น พิ จ ารณาอนุ มั ติร่างแผนพั ฒ นาสามปี และประกาศใช้แ ผนพั ฒ นาสามปี
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
ต่อไป
ข้อ ๑๘ แผนพัฒนาสามปีให้จัดทาและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณ
ประจาปี

๑.๔ ประโยชน์ของกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
(๑) เทศบาลต าบลพลั บ พลานารายณ์ มีแผนพัฒ นาสามปีที่ เชื่อมโยงและสอดคล้ องระหว่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๒) เทศบาลตาบลพลับพลานารายณ์ มีแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและ
สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) เทศบาลตาบลพลับ พลานารายณ์ มีโครงการพั ฒ นาให้ อยู่ในลั กษณะที่พ ร้อมจะบรรจุใน
เอกสารงบประมาณประจาปี และนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

